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 المركز الوطني للبحوث الزراعية
 

 بالتعاون مع
 

 شعبة إدارة سياسات التنمية المستدامة-اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 

 2023-2019 لألعوامالوطني للبحوث الزراعية  االهداف االستراتيجية للمركز موائمةورشة عمل "
 "المستدامةالتنمية  هدافأمع 

 
 فندق الكمبنسكي عمــان 2019 مارس 12 األردن، عمان

 برنامج العمل
  2019آذار 12 الثالثاء

 تسجيل 9:00-9:30
9:30-10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00-   10.30 

 الجلسة االفتتاحية 
 كلمات ترحيبية •
o  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ممثل 

 المدير التنفيذي لمركز اإلسكوا للتكنلوجيا، اإلسكوا –السيدة ريم نجداوي سعادة 
o وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 األردن  –عام وزارة التخطيط والتعاون الدوليأمين  -زينة طوقانعطوفة 
o المركز الوطني للبحوث الزراعية 

 األردن   –المركز الوطني للبحوث الزراعية مدير عام–نزار حدادالدكتور عطوفة 
o   ووزير البيئة/ راعي الحفلمعالي وزير الزراعة 

 األردن –شحاحدةالابراهيم  المهندس

 

 استراحة قهوة
اســـــــتراتيجية المركـــــــز الـــــــوطني للبحـــــــوث الزراعيـــــــة ومواءمتهـــــــا ألهـــــــداف التنميـــــــة الجلســـــــة األول   10:30-12:30

 التجربة اللبنانيةواالستفادة من  المستدامة
 

o  2023-2019استراتيجية المركز الوطني للبحوث الزراعية لعام  
 األردن  –المركز الوطني للبحوث الزراعية/فريد حتر المهندسة أسمهان
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o  أهداف التنمية المستدامة التي يمكن تحقيقها من خـال  تطـوير البحـوث الزراعيـة مـمن مهـام المركـز
 مواءمة األهداف وإمكانية قياسها  -الوطني للبحوث

 اإلسكوا –مستشار إقليمي لألمن الغذائي –الياس غضبان الدكتور
 
o  ـــةدراســـة ـــة تطـــوير البحـــوث الزراعي ـــان حال ـــي لبن ـــ   -ف ـــائج األبحـــاث عل تحـــديات وفـــرم تعمـــيم نت

 الصعيد الوطني 
 لبنان  –مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مدير عام –ميشال إفرام الدكتور

 
o بين المشاركين  مناقشة عامة 

 استراحة  12:30-13:00

 المشرق العربيفي  فرم تطوير البحوث الزراعية لتحقيق التنمية المستدامةالجلسة الثانية   13:00-15:00
 )مناقشة عامة(

 
o المركز الوطني للبحث والتطويرالقائم باعمال رئيس  –خالد الشريدة معالي الدكتور- 

 لوجياو المجلس األعلى للعلوم والتكن
o  مين التنفيذذي الححذاد األ-عضو اللجنة الزراعية في مجلس األعيان -رما الخوالدة العين الدكتورمعالي

 رينينا(  أفريقيا )إ دنى وشمالمؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األ
o  عضو اللجنة الزراعية –رئيس اللجنة اإلدارية في مجلس النواب –النائب علي الحجاحجةسعادة 
o  مندوب إيكاردا في األردن –ذيب عويسالدكتور سعادة 
o  المدير التنفيذي لمركز اإلسكوا للتكنلوجيا، اإلسكوا –السيدة ريم نجداوي سعادة 
o مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية –نزار حداد عطوفة الدكتور 

 استراحة الغذاء 15:00-16:00
 


